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Racing System C55

Om aan de marktvraag te voldoen, die meer en meer gericht is op kwaliteit, design
en persoonlijke aanpassing, heeft Beta Utensili het “Racing System C55” ontwikkeld.
Met deze modulaire garage inrichting, welke is in te delen naar uw wensen,
is het mogelijk een moderne werkomgeving naar eigen inzicht te creëren.

Organisatie

Een praktische werkplaats is synoniem
voor optimaal werken.

Design

Verfijnde en aantrekkelijke afwerking
voor een opgeruimde werkplaats.
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Kwaliteit

Beta’s beste Italiaans
gemaakte kwaliteit
om uw werkplaats
in te richten.

Modulariteit

Modulaire werkplaatsinrichting
aangepast aan ruimte en wensen.
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C55

 055000000

Allesomvattende werkplaats samenstelling
Volledige samenstelling als volgt:
• Enkele deur kast (C55A1)
• Dubbele deurs kast (C55A2)
• Werkbank (C55BO/2)
• Werkbank met stroom en lucht (C55PRO BO/2)
• Gereedschapswagen met 7 laden (C55C7)
• Vast ladenblok met 2 grote laden (C55M2)
• Vast ladenblok met 7 laden (C55M7)
• Vast service blok(C55MS)
• Wandpaneel met bovenkasten (C55/2PM)
• Gereedschapswand met rolluik (C55PS-O)

C55A1

C55PS

Kast met 3 interne legplanken,
verticaal instelbaar

Geperforeerde
gereedschapspanelen

 801 kg
C55M7

Perslucht aansluiting compleet
met automatische slanghaspel. Diameter
slang Ø 8 mm. Lengte: 10 m

Aluminium laden, voorzien van opening system
over de gehele lengte van de lade

C55M2

C55B PRO B/2

Aluminium rolluik met veiligheidsslot
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C55A2

Bovenkasten, voorzien van gasveren
vereenvoudigen het openen
en sluiten van de deuren

C55C7

C55MS

C55B/2
Omlijsting

Schuko stekker
+16+10A en EU
stekker 16+10A

Laden zijn geschikt voor de inleg
gereedschapsbakken uit
het algemene leveringsprogramma

Gereedschapswagen. Met 2 vaste
en 2 zwenkwielen, eenvoudig naar
voren te verrijden

Verstelbare voetdelen voor
oneffen vloeren
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C55AB

C55/2PM

C55A2

 055000020

Werkplaats samenstelling
Samenstelling als volgt:
• Dubbele deurs kast (C55A2)
• Werkbank (C55BO/2)
• Vast ladenblok met 7 laden (C55M7)
• Vast service blok (C55MS)
• Wandpaneel met bovenkasten (C55/2PM)

 407 kg
C55M7

C55MS

C55B/2
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C55PB/3

Werkplaats inrichting
 055000035

C55PS

Werkplaats samenstelling

Samenstelling als volgt:
• Werkbank (C55BO/2)
• Gereedschapswagen met 8 laden (C55C8)
• Vaste schuifladenkast met 2 grote laden (C55M2)
• Gereedschapswand met rolluik (C55PS-O)
2050
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60 160

2000

 344 kg
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C55B/2

2-m-lange werkbank

 055000101

 055000111

De twee uitvoeringen verschillen in de kleur van het werkblad.

Met een werkblad van (2050x700 mm) beschermd door een
schokbestendig, krasvrije PVC coating, bestand tegen
koolwaterstoffen
• Voorgeboorde gaten voor een bankschroef
(1599F/150, optioneel te bestellen)
• Geschikt om 2 modules onder
de tafel aan te brengen
• In hoogte verstelbare poten

 100 kg

C55PRO B/2
2-m-lange werkbank

 055000151

 055000171

De twee uitvoeringen verschillen in de kleur van het werkblad.

Met een werkblad van (2050x700 mm) beschermd door een schokbestendig,
krasvrij PVC toplaag, bestand tegen koolwaterstoffen
Ingebouwde lucht en elektrische aansluiting:
• Schuko contactdoos +16+10A
• EU aansluiting 16+10A
• Perslucht aansluiting met slanghaspel, Ø 8 mm. Lengte: 10 m
• Voorgeboorde gaten voor een bankschroef (1599F/150,
optioneel te bestellen)
• Geschikt om 3 modules onder
de tafel aan te brengen
• In hoogte verstelbare poten

 105 kg
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C55B/2,8
2.8-m-lange werkbank

Werkbank
 055000261

 055000281

De twee uitvoeringen verschillen in de kleur van het werkblad.

Werkblad (2850x700 mm) beschermd door
een schokbestendig, krasvrij PVC toplaag, bestendig tegen
koolwaterstoffen
• Voorgeboorde gaten voor een bankschroef (1599F/150,
optioneel te bestellen)
• Geschikt om 3 modules onder de tafel aan te brengen
• In hoogte verstelbare poten

 122 kg

C55PRO B/2,8

2.8-m-lange werkbank

 055000271

 055000283

De twee uitvoeringen verschillen in de kleur van het werkblad.

Werkblad (2850x700) beschermd door een schokbestendig, krasvrij
PVC toplaag, bestendig tegen koolwaterstoffen
Ingebouwde elektriciteit en perslucht:
• Schuko contactdoos +16+10A
• EU aansluiting 16+10A
• Persluchtslanghaspelr Ø 8 mm. Lengte: 10 m
• Voorgeboorde gaten voor een bankschroef
(1599F/150, optioneel te bestellen)
• Geschikt om 3 modules onder
de tafel aan te brengen
• In hoogte verstelbare poten

 127 kg
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C55B-D4

 055000109

 055000119

De twee uitvoeringen verschillen in de kleur van het werkblad.

4 meter brede dubbele werkbank met centrale poot
Gelakte plaatstalen werkblad (4100x700 mm) voorzien
van een schokbestendig, krasvrij PVC toplaag,
bestendig tegen koolwaterstoffen.
• Gaten voor bankschroef (1599F/150, optioneel te bestellen)
• In hoogte verstelbare poten
• Centrale dubbele poot met bergruimte achter
de wegklapbare deur (365x750 mm)

980

40

 185 kg

217

1616

434

1616

700

4100
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C55PRO B-D4

Werkbank
 055000159

 055000179

De twee uitvoeringen verschillen in de kleur van het werkblad.

4 meter brede dubbele werkbank met centrale poot
Gelakte plaatstalen werkblad (4100x700 mm) voorzien
van een schokbestendig krasvrije toplaag, bestendig
tegen koolwaterstoffen.
Ingebouwde electriciteit en perslucht:
• Schuko contactdoos +16+10A
• EU aansluiting 16+10A
• Persluchthaspel; Ø 8 mm. Length: 10 m
• Voorgeboorde gaten voor bankschroef
(1599F/150, optioneel te bestellen)
• In hoogte verstelbare poten
• Centrale dubbele poot met bergruimte
achter de wegklapbare
deur (365x750 mm)

980

40

 190 kg

217

1616

434

1616

700

4100
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C55B/G

C55B/GAA

Standaard poot voor werkbank
in werkplaatscombinaties

Poot met ingebouwde persluchthaspel

In hoogte verstelbare poten
700 mm

700 mm

Ingebouwde perslucht slanghaspel, Ø 8 mm.
Lengte: 10 m
In hoogte verstelbare poten

700 mm

217 mm

940 mm

940 mm

940 mm

940 mm

700 mm

434 mm

 28 kg

 33 kg

217 mm

rechterpoot

rechterpoot

linkerpoot

linkerpoot

C55B/GE

C55B/GDS

 055000104

434 mm

 055000166

 055000105

 055000156

Poot met elektriciteit aansluiting
voor werkbank

Dubbele poot voor het koppelen
van werkbanken

Opbergruimte door wegklapbare paneel, 365x750 mm
In hoogte verstelbare poten

Met Schuko contactdoos +16+10A en EU aansluiting 16+10A
In hoogte verstelbare poten

217 mm

217 mm

 28 kg

700 mm

700 mm

940 mm

940 mm

700 mm

940 mm

940 mm

700 mm

 055000291

434 mm

434 mm

 37 kg

rechterpoot
 055000154

linkerpoot

 055000165
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Werkbank

C55B PT/2

 055000106

 055000116

De twee uitvoeringen verschillen in de kleur van het werkblad.

2-m-lange werkblad

Gelakte plaatstalen werkblad (2050x700 mm) bechermd door
een schokbestendig, krasvrij PVC toplaag, bestand tegen koolwaterstoffen
Met balk versteviging aan onderzijde
Voorgeboorde gaten voor een bankschroef (1599F/150, optioneel te bestellen)

5
70
0

 43 kg
2050

C55B PT/2,8

2,8-m-lange werkblad

 055000266

 055000286

De twee uitvoeringen verschillen in de kleur van het werkblad.

Gelakte plaatstalen werkblad (2850x700 mm) bechermd door
een schokbestendig, krasvrij PVC toplaag, bestand tegen koolwaterstoffen
Met balk versteviging aan onderzijde
Voorgeboorde gaten voor een bankschroef (1599F/150, optioneel te bestellen)

5
70
0

 61 kg
2850

C55RB

Krasvrije PVC toplaag,
bestendig tegen koolwaterstoffen
voor 2-m-lange werkbank
 055000195

voor 2.8-m-lange werkbank

voor binnenhoek
 055000197

 055000196

1599F/150
Parallel bankschroef
Top en geleiders zijn gehard

L1

BxH

Ø

A Max

150 mm

125x62 mm

13 mm

200 mm

A MAX

Ø

L1
H

 015990150
B
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C55C7

 055000201

Gereedschapswagen met zeven laden
7 laden (588x367 mm), met kogelgelagerde geleiding
• 4 wielen Ø 100 mm, 2 vaste (een met rem) en 2 zwenkwielen
• Ontsluiten van de aluminium laden over de gehele lengte
van de laden
• Ladenbodems beschermd door zacht rubberen matten
• Centraal veiligheidsslot aan voorzijde
• Laden zijn geschikt voor zachte inlegbakken

 79 kg

70 mm
245 mm

C55C8

30 kg
40 kg

 055000206

Gereedschapswagen met acht laden

8 laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiding
• 4 wielen Ø 100 mm, 2 vaste (een met rem) en 2 zwenkwielen
• Ontsluiten van de aluminium laden over
de gehele lengte van de laden
• Ladenbodems beschermd door zacht rubber matten
• Centraal veiligheidsslot aan voorzijde
• Laden zijn geschikt voor zachte inlegbakken

 81 kg

70 mm
175 mm

30 kg
40 kg
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Blok

C55M7

 055000203

Vast ladenblok met zeven laden

7 laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiding
• Ontsluiten van de aluminium laden over
de gehele lengte van de laden
• Ladenbodems beschermd door zacht rubber matten
• Centraal veiligheidsslot aan voorzijde
• Laden zijn geschikt voor zachte inlegbakken

 78 kg

70 mm
245 mm

30 kg
40 kg
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C55MS

 055000204

Vast service blok

• Ingebouwde afvalbak
• Papierrolhouder met perforatiekant
• Opberglade, 305x270 mm

 75 kg

C55CS

 055000208

Vaste module voor het scheiden van afval
• Vergrendeldeur aan de voorkant
• 2 ruime afneembare interne houders om het afval te scheiden

 70 kg
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C55M2

Blok
 055000202

Blok met 2 laden

2 laden (588x367mm) met kogellager geleiding
• Laden voorzien van aluminium opening greep over
de gehele lengte van de laden
• Ladenbodems beschermd door zacht rubber matten
• Centraal veiligheidsslot

 66 kg

C55MA

 055000205

Vaste twee deurs kast
• Met slot
• Legplank in hoogte verstelbaar

 75 kg

C55MDO

 055000210

Vaste oliedistributiemodule

• 2 haspels inclusief flexibele slang van 7 m - 3/8”
• Compleet met 2 olieafgifte pistolen met digitale literteller
• druppelvanger
• Max. afgifte: 0÷35 l/min
• Viscositeit: 8÷5000 m (0÷9 gal/min)

 76 kg
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C55PS

 055000250

Gereedschapswand met rolluik

60 mm

• Aluminium rolluik, verticaal instelbaar met slot
• Uitneembare geperofreerde gereedschapspanelen
• Geleverd met verstevigings balken
• 50-stuks haken (GPS kit meegeleverd)
• Passend op een 2 meter werkbank
2050 mm

pg 23

160 mm

930 mm

 88 kg

 055000255
Light grey shutter

C55PP

 055000350

Gereedschapspaneel met rolluik en bovenkast
• Aluminium rolluik, in hoogte verstelbaar met slot
• Bovenkast voorzien van gasveren, vereenvoudigen
het open en sluiten van de deur
• Wandpaneel kan voorzien worden van geperforeerde
gereedschaps borden C55/1PF (optioneel te bestellen)
• Geleverd met omlijsting om te passen
op de 2.8-m-lange werkbank

pg 23

 157 kg

 055000355

2850 mm

300 mm

1000 mm
600 mm
400 mm

800 mm

60 mm

Light grey shutter

160 mm
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C55/2PM

Wandpaneel
 055000301

Wandpaneel met 2 hangkasten

2050 mm

 80 kg

400 mm

300 mm

600 mm

1000 mm

1025 mm

60 mm

• 2 bovenkasten,1024x400x300 mm, voorzien van gasveren,
vereenvoudigen het openen en sluiten van de deuren.
• Wandpaneel, 2050x620 mm; kan voorzien worden
van geperforeerde gereedschapsborden C55/2PF
(optioneel te bestellen)
• Geleverd met verstevigings balken
• Passend op een 2 meter werkbank

C55/3PM

 055000300

Gereedschapswand
met drie bovenkasten

• 3 bovenkasten voorzien van gasveren,
vereenvoudigen het open en sluiten van de deur
• Wand paneel kan voorzien worden van geperforeerde
gereedschapsborden C55/3PF (optioneel te bestellen)
• Geleverd met omlijsting om te passen
op de werkbanken.

2850 mm

300 mm

1000 mm
600 mm
400 mm

800 mm

60 mm

 132 kg
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Toebehoren

C55LMP/1

 055000320

LED lamp

• Lengte: 1 m
• Eenvoudig te plaatsen onder een handkast door de magneten
• AAN/UITschakelaar
• Ingebouwde snoer en transformator, 25W
• 1300 lumen

C55LMP/2

 1,2 kg

1000 mm

 055000322

2 LED lampen

• Lengte: 2 1-m-lange lampen, verbonden aan elkaar
• Eenvoudig te monteren onder een kast door een paar magneten
• AAN/UIT schakelaar
• Ingebouwde snoer en transformator, 25 W
• 1300 lumen

 055000309

Geperforeerd gereedschapsbord
• Geperforeerd gereedschapsbord (800x600 mm)
• Past op het frame artikel C55PP

600 mm

C55/1PF

 2 kg

pg 23

 5 kg
800 mm

C55/2PF

2 geperforeerde gereedschaps

• 2 geperforeerde gereedschapsborden, 1024x600 mm
• Passend op artikel C55/2PM

600 mm

 055000310

pg 23

 12 kg

C55/3PF

2048 mm

 055000308

3 geperforeerde gereedschapsborden

 17 kg

600 mm

• 2 geperforeerde borden (1024x600 mm) en 1 bord 800x600 mm
• Past op het frame artikel C55/3PM

pg 23

2848 mm
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n

C55AN
Binnenhoek

Hoek
 055000181

 055000183

De twee uitvoeringen verschillen in de kleur van het werkblad.

 32,4 kg

C55AN-PC

 055000182

 055000184

De twee uitvoeringen verschillen in de kleur van het werkblad.

Binnenhoek voor werkplaats
inrichting voozien
van papierrolhouder vak

 34,6 kg

C55AN/PS

 055000191

Binnenhoek panel
voor boven het werkblad
482 mm

665 mm

482 mm

 2,4 kg
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Deurskast

C55A2

 055000411

Plaatstalen dubbele deurskast

Plaatstalen enkele deurskast

• 3 uitneembare en verticaal verstelbare legplanken
• Met veiligheidsslot
• Bruikbare afmetingen: 177x70x42 cm

• 3 uitneembare en verticaal verstelbare legplanken
• Met veiligheidsslot
• Bruikbare afmetingen: 177x42x42 cm
500 mm

500 mm

800 mm

500 mm

2000 mm

2000 mm

m

 055000412

 50 kg

500 mm

 72 kg

C55A1/R42

C55A2/R70

400x400 mm

700x400 mm

 055000461

 055000462

Legplank voor kast C55A1

500 mm

2000 mm

C55A1

Legplank voor kast C55A2
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Gereedschapshaken
KIT/GPS

GM

 088880119

S55/12

S952/10

 088880421

55/S12
55/S12X
55AS/12
55MP/S12

 088880423

ST2P


088880250
088880251
088880252
088880253
088880254
088880255

Ø
6,5
9,5
13
16
19
25

 088880422

S1719BM

 088880404

S55/8

55/S8
55AS/8
55MP/S8

TSPP
SGN

 088880402

 088880405
1290N-1292N
1299N/PZ
1260N-1262N
1269N/PZ
1201N-1202N
1209N/PZ

1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R

S42/17

 088880428

S951/6
951/S6
951AS/S6X
951TX/S6

42/S17 - 42MP/S17
42/S17X - 42AS/17 - 142/S17

S1203/8

 088880430

1203/S8
1263/D8
1293/S8

 088880429

S96T/8

 088880420

SPG11

 088880910

n.8 Ø = 7 mm
n.2 Ø = 10 mm
n.1 Ø = 12 mm

 088880431

96T/S8
97TTX/S8
96T/AS8

96T/SPV

 000960958

96T/S11
97TTX/S11
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Uw bedrijfskleur voor uw werkplaats!
RSC55 biedt u de mogelijkheid om de werkbanken
en gereedschapswanden met rolluik te bestellen in
een neutrale (grijze) uitvoering om vervolgens de
verticale belijning naar eigen wens te voorzien van
een kleur naar keuze.
Er zijn 7 kleuren tape beschikbaar.

1.Bestel uw modules
in een neutrale kleur

2. Bestel de gewenste verticale tape
Kies nu de kleur die u wenst
of de kleuren van uw bedrijf

C55STR

Klevend gekleurde tape 25 m

Ral

Maakt het mogelijk uw eigen kleur te kiezen op
de verticale zijde van de C55 series

2011

 055000901

9006

 055000902

3000

 055000903

5015

 055000904

1023

 055000905

6029

 055000906

9016

 055000907

1035

 055000909
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Bedenk het en stel zelf samen…

Configureer uw werkplaatsinrichting
online in 3D

Configureer 3D

www.beta-tools.com/rsc55en

Stap 1

Teken de muren
Plaats de wanden in de juiste afmetingen van uw werkplaats.

Stap 2
Ontwerp uw eigen werkplaatsinrichting
Selecteer en combineer de diverse
modulaire onderdelen om uw eigen
werkplaats samen te stellen.

Stap 3
Bekijk het resulaat in 3D
Uw werkplaatsinrichting wordt direct
weergegeven in 3D en kan bekeken
worden vanuit diverse hoeken.

Stap 4
Aanvragen offerte
Print het resultaat van de inrichting in PDF-formaat en
stuur het naar uw dealer voor een offerte.
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998011018
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